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Veja como tornar 
mais fácil o retorno 
pós Covid-19 

O surto de Coronavírus que assom-
bra o mundo desde o final de 2019, 
está trazendo mudanças significati-
vas no dia a dia das pessoas e, sem 
dúvidas, todos nós estamos nos re-
adaptando.

Diante deste cenário, muitos pos-
suem dúvidas e preocupações so-
bre a segurança e a produtividade 
de seus colaboradores. Afinal, como 
será o ambiente de trabalho após a 
Pandemia? 

Para nós, o verdadeiro desafio será 
projetar novos espaços de manei-
ra ágil, rápida e com ótimo custo 
benefício, em uma situação descon-
hecida por todo mundo. Temos que 
nos preparar para o novo normal, 
home office. 

Encontrar maneiras de apoiar as 
pessoas e seu trabalho é o grande 
desafio do momento. 

Mais do que nunca é preciso criar 
táticas de curto, médio e longo pra-

zo, que maximizam a segurança dos 
colaboradores. Com isso, encontra-
mos maneiras de apoiar à todos, 
pois os ambientes que estiverem 
preparados com espaços inteligen-
tes, que gerem conforto acústico, e 
pensados para essa reabertura, vão 
se destacar no setor corporativo.

Temos certeza que os ambientes 
de trabalho serão reinventados 
para lidar com a nova realidade pós 
Covid-19.

Com nossos produtos de alta per-
formance e de fácil higienização, 
iremos te ajudar a remontar o seu 
ambiente corporativo! Além disso, 
todos os produtos são de placas de 
EcoShapes® feitos de 100% PET com 
70% de conteúdo reciclado.

Oferecemos soluções pensadas no 
conforto acústico de sua empresa. 
Veja o nosso catálogo e escolha a 
solução ideal. Se tiver alguma dúvi-
da, entre em contato e fale com a 
nossa equipe de atendimento.
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A Lady oferece uma gama de Cockpit 

de alta resistência! São baias individuais, 

leves, flexíveis, fácil higienização 

e portáteis. Além disso, promovem 

segurança individual e privacidade 

para cada colaborador. Não necessita 

de obra, é só comprar e aplicar! 

Modelo com vão de abertura regulável

Modelo com vão de abertura fixo

Cockpit

Abertura Maxima

1.18

1.10

0.50

0.84

0.60

Abertura Mínima

0.88

0.80

0.50

0.84

0.60
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1.00

0.50

0.84

0.60

1.08
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Break
Os painéis divisores, chegaram com 

força para definir os ambientes, 

conferem multifuncionalidade ao 

escritório. Sua flexibilidade possibilita 

a reconfiguração para adequação de 

novos projetos, ampliações, mudanças 

internas ou remanejamento.
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Largura: 20mm 
Profundidade: 3mm

Largura: 20mm 
Profundidade: 3mm

Modelos com frisos criativos e delicados.
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Os divisores de mesa para escritórios 

Lady, são uma forma de organizar 

o ambiente corporativo de sua empresa. 

Eles delimitam a área do colaborador 

com uma barreira física para que 

cada um possua o seu ambiente 

privativo e seguro.

Fence

P

1.00

0.86

0.
60

0.
46

1.06

0.
46

M

1.20

0.
60

1.26

0.
46

G

1.40

0.
60
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Av. Duquesa de Goiás, 716 – Cj. 1B São Paulo – SP –CEP: 05686-002 

+55 11 5519-1945 revestimentos@ladytex.com.br 

www.ladytex.com.br 

Conheça nossas outras linhas de produto, acesse nosso site 

ou entre em contato nossos consultores.

Para nossos parceiros e amigos especificadores temos disponíveis 

os arquivos digitais em nosso portal no 3D Warehouse.

https://3dwarehouse.sketchup.com/by/lady 


